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El PEN Català tanca aquest divendres tot un any d'activitats que han
servit per celebrar el seu 95è aniversari. Una commemoració amb l'objectiu
de posar en valor una entitat que massa sovint té una presència invisible en
l'agenda informativa de l'actualitat. "Volíem acabar aquest aniversari amb
un acte que ha pres una gran significació pel moment polític i social que
vivim", explica Carme Arenas, presidenta de l'entitat. Amb ella parlem
d'història, cultura i valors, però, sobretot, de la tasca de fer "que els
escriptors puguin fer d'escriptors".
La frase sembla un eslògan fet per ser ingerit amb rapidesa. Però no ho és,
perquè el món ens demostra, dia sí i dia també, que defensar els drets dels
escriptors no és una feina fàcil. "El PEN sempre ha tingut el propòsit de
defensar la llibertat d'expressió". De fet, l'entitat no dubta mai a moure's aquí enllà de les nostres fronteres
fronteres- quan algun autor és atacat. "La nostra
feina és defensar-lo.
lo. Ho hem fet amb Albert Sànchez Piñ
Piñol,
ol, amb Dolors
Miquel, amb Empar Moliner, també amb Valtonyc . Ens sembla que fer soroll i
denunciar-ho
ho és de molta utilitat".
El compromís d'un dels PENs més actius del món
En aquest sentit, hi ajuda que el PEN sigui un organisme consultiu de les
Nacions Unides i de la Unesco, una entitat paragovernamental. "Això fa que
molts estats s'ho mirin amb prudència i ens escoltin". La diplomàcia és,
entrats a aquest punt, un factor cabdal, perquè la diplomàcia cultural compta
amb unes complicitats molt interessant
interessants.
s. "Ara que es parla tant del soft
power, de les diplomàcies petites, de ciutat i de grup, cal ser conscient del
poder que tenim, perquè aquestes tenen uns ressorts que no tenen les
diplomàcies polítiques".
"Les organitzacions com la nostra han de tenir un pes important", rebla
Arenas. "I estem molt contents d'arribar als 95 anys, ja que som l'única
institució cultural del país que treballa internacionalment i
ininterrompudament des de fa tant de temps". El PEN Català va ser creat
l'any 1922 amb la volunt
voluntat
at de fer de plataforma per a projectar
internacionalment la literatura i els escriptors dels territoris de parla
catalana. Va ser el tercer PEN en crear
crear-se,
se, sempre amb una activitat dinàmica
i compromesa, i de seguida va ser un dels PENs més implicats en les activitats
del PEN Internacional. Fonamentalment en la defensa de la llibertat
d'expressió i en la protecció del patrimoni cultural i lingüístic de les
persones i els pobles.
Festa de commemoració, al CCCB
Totes aquestes premisses seran ben presents aq
aquest
uest divendres 9 de març, en
la festa del 95è aniversari que se celebra a les 19.30h a l'Auditori del CCCB,
amb presència del president del Parlament, Roger Torrent. La proposta
commemorativa ha estat elaborada per Xavier Albertí, actual director del
Teatre
e Nacional de Catalunya, i comptarà amb la participació de Manel
Barceló, Toni Guillemat, Lluïsa Mallol, Carme Calloll i Carme Sansa. "Serà un
acte de reconeixement i reivindicació de la llibertat d'expressió, amb un
missatge més vigent que mai. Un acte pe
perr demostrar que fa 95 anys que
estem compromesos amb la paraula i la llibertat".
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A banda d'aquest acte, el dijous dia 15 de març es col·locarà una
placa a la seu de l'Ateneu Barcelonès i també es publicarà un llibre sobre els
seus 95 anys d'història i de d
diplomàcia
iplomàcia cultural, escrit per Joan Safont i on
s'explica la història de l'entitat, amb documents inèdits. "Hem repescat
documents originals que no teníem i hem trobat material que no coneixíem.
Els nostres arxius fundacionals són en una fundació americana, donats per
Josep Maria Batista i Roca, que va pensar que la tornaria quan acabés la
guerra". Però la guerra no va acabar com s'esperava, i els documents no van
tornar. "En aquests anys, hem anat becant a gent que ha tret documents i ens
ha ajudat a endreçar
çar i posar ordre", explica Arenas.
La lluita contra les injustícies, el gran repte
"El PEN Català sempre intenta fer allò que creu on existeix un buit. Un dels
reptes que tenim de cara al futur és fer un treball de fons per la franja de 15 a
22 anys, amb l'objectiu de propiciar que aquests joves organitzin coses i
llegeixin", explica Arenas,
nas, il·lusionada. "També crearem un portal de bones
pràctiques. I seguirem estant al món. El fet de no tenir un Estat propi sempre
ha fet que fem moltes coses, que haguem hagut de portar la llengua a fora i
tenir prestigi. Per això exhibim una certa moder
modernitat
nitat i obertura de mires".
Amb 95 anys d'història, el PEN Català encara el futur assumint els nous
reptes de la societat contemporània. Un dels més importants, l'acolliment
per fer front als milers de persones que encara necessiten una xarxa que els
pugui
ui atendre i defensar de les injustícies. "Som l'ONG de l'escriptura",
defineix Arenas. Impulsors de la declaració dels drets lingüístics, una entitat
que forma part, des del 2006, de la xarxa internacional de ciutats refugi
ICORN (International Cities of Refuge Network) i que acull escriptors
perseguits als seus països d'origen. Per molts anys més d'una feina
imprescindible en pro de la llengua, la cultura i els drets humans.
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Núvol
12/03/2018

PEN Català: 95 anys de portar la
contrària

12.03.2018
Júlia Bacardit. Barcelona
Barcelona.
Enguany el PEN Català fa 95 anys. Per celebrar-ho,
ho, divendres
passat es va celebrar un acte d’aniversari a Barcelona. Escriptors
internacionals protegits per l’entitat van aparè
aparèixer
ixer a la pantalla de
l’Auditori del CCCB per felicitar l’aniversari.
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Dessele Berekhet, escriptor i periodista en llengües minoritzades i fundador del
PEN Eritrea, diu clar i en anglès a la pantalla que el PEN Català és l’únic que li
ha donat suport no només amb paraules amables, sinó també amb fets. Després
del vídeo commemoratiu, el director del TNC Xavier Albertí va pujar a
l’escenari amb Toni Guillemat, Carme Calloll, Carme Sansa, Lluïsa
Mallol i Manel Barceló
Barceló. El relat cronològic d’Albertí sobre el PEN s’intercala
amb la lectura dramatitzada de cartes i articles escrits per gent vinculada al PEN
al llarg de la vida de l’entitat, que ha hagut d’adaptar
d’adaptar-se
se (i ho ha fet amb èxit) als
canvis convulsos del món contemporani. Lluïsa Mallol interpreta un
una carta de
Josep Maria Sagarra sobre la inutilitat dels manifestos dels escriptors, que
Sagarra titlla de “puerils manifestacions nobilíssimes” que no fan ni pessigolles
als polítics ni als governs censors. Facin o no pessigolles, les declaracions de
l’actual presidenta Carme Arenas al final de l’acte són clares i concises, dignes
de molestar uns quants líders del moment que estem vivint.
El PEN Català va néixer al restaurant del Ritz la nit del 19 d’abril del 1922 de la
mà de Josep M. López
López-Picó, Josep M. Batista i Roca, Joan Crexells i
Carles Riba,, que havien citat autors catalans a la taula. Era el tercer PEN
(Poets Essayists and Novelists) que es contituïa, precedit només pel PEN anglès
i el PEN francès. Quan es va celebrar el sopar al Ritz, feia un any que l’anglès C.
A. Dawson Scott havia fundat el PEN anglès i havia convidat totes les literatures
del món a sumar-se
se a la causa (1921). Noranta
Noranta-sis
sis anys més tard, el PEN Català
no només existeix sinó que segueix sent un dels PEN més actius del món. L’any
1923, Àngel Guimerà va ser nomenat membre del Comitè del PEN al costat de
Yeats, Gorki, Anatole France, Chesterton. Guimerà va ser el nostre candidat al
Nobel entre el 1906 i el 1914, any en què ell i Galdós van competir pel mateix
premi; finalment, l’acadè
l’acadèmia
mia sueca va decidir no donar cap premi en protesta
pel conflicte bèl·lic que acabava de començar (“i els fanals es van apagar a totes
les ciutats europees”, com va dir algun polític del moment). Dies després de
rebre l’honor d’estar al comitè, el dramatu
dramaturg
rg canari i català Àngel Guimerà
moria a Barcelona sense el Nobel.
23

Des dels seus inicis, el PEN es va establir com una entitat internacional
al servei de les llengües i les literatures al marge dels estats. Mentre Primo de
Rivera intervenia la Mancomunit
Mancomunitat catalana governava Espanya, el PEN Català
seguia amb la seva projecció de la literatura catalana al món. L’any que Hitler va
ascendir el poder, el PEN Club va ser de les primeres entitats en denunciar la
seva ideologia feixista. En Manel Barceló llegei
llegeix
x una crònica de J.V. Foix sobre
una trobada internacional del PEN a Dubrovnik. És l’any 1933, i al Congrés hi
ha alemanys demòcrates i alemanys nazis. Al Congrés es va votar en favor o en
contra d’expulsar el PEN alemany, assimiliat ja per la influència nazi. La
majoria de membres es van mostrar partidaris d’expulsar Alemanya del PEN
internacional, però la votació es va repetir a petició dels mateixos alemanys.
Quan li va tocar el torn de dir-hi
hi la seva, l’aleshores president del PEN
Català JV Foix —que
que era a Dubrovnik amb la seva esposa Victòria Gili
Gili— es va
aixecar de nou de la cadira i va insistir: “la Catalogne et sa femme sont toujours
d’accord”.
El 1935 el paper i el menjar escassegen a Barcelona, a Catalunya, probablement
a tot Espanya. Josep Carner demana ajuda al president del PEN
Internacional. Pompeu Fabra,, reelegit president del PEN Català el 34, ha
estat empresonat. A partir del 39, la tasca del PEN es dificulta molt, Pompeu
Fabra
ra fa via cap a l’exili com Francesc Pujols, com tants altres intel·lectuals
catalans del moment. L’actriu Carme Sansa fa un salt en el temps i ens llegeix
una carta de Palau i Fabre l’any 77, tancada oficialment l’etapa franquista. Palau
i Fabre relata unaa excursió clandestina en autobús que va fer el PEN Català. Era
l’any 73, i el centre català del PEN va llogar un autocar de 40 places amb un
conductor de confiança. Dins del vehicle es va nombrar Joan Oliver president
24

del PEN Català, i quan el conductor vva
a parar per dinar en un restaurant
tots totes es van limitar a beure i a menjar, a parlar del temps que feia i altres
banalitats. Palau i Fabre explica que cada cop que l’autobús s’acostava a un
poble els viatges callaven perquè els guàrdies endevinessin la jugada.
Des del 1996, el PEN manté el convenir que va signar amb l’Ajuntament de
Barcelona per convertir la ciutat comtal en una ciutat refugi per escriptors
perseguits en el marc de la xarxa ICORN extesa a Barcelona,
na, Palma i Gandia. El
director de Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona David Llistar puja a
l’escenari i felicita el PEN Català per la seva tasca en favor de la llibertat
d’expressió i pel seu programa de l’escriptor acollit. Alguns noms d’autors i
autores acollits pel PEN Català són Bàssem an-Nabris, Sihem Bensedrin,
Rhodah Mashavave;; a la llista també hi ha el nom de la periodista russa
Anna Politkòvskaia,, protegida pel PEN i assassinada el 2006 pels botxins de
Putin, descontents amb el fet que lla
a professional fes la seva feina (i ridiculitzés
la passió pública de Putin per un parell de gossets ridículs que li fan de mascota,
per més que això sigui anecdòtic).
L’any 2011 l’expresidenta Dolors Oller es lamentava de la manca d’inversions
governamentals
als en el projecte, de la difícil viabilitat econòmica del PEN, que
sobreviu de la complicitat d’altres organitzacions i d’unes poques persones que
hi contribueixen. Decebuda, Dolors Oller dubtava aleshores que el PEN Català
pugués seguir amb la seva tasca
tasca,, i assenyalava les autoritats pels “silencis
incòmodes”, per considerar les entitats de la societat civil més com a enemigues
que no pas com a aliades. Fa set anys les institucions veien el PEN com quelcom
innecessari, com si totes les llibertats ja hague
haguessin
ssin estat conquistades i ja no
existís la censura. Aquest passat 2017 hem constatat que les llibertats no estan
25

mai del tot conquistades. En l’actualitat, el PEN Català segueix fent
bona feina. Fa poc van organitzar un seminari amb el que aviat serà un au
autor
canònic, el pensador kikuiu (Kè
(Kènia) Ngũgĩ
ũgĩ wa Thiong’o; han editat part de l’obra
de l’escriptora turca Asli Erdogan, empresonada pel tirà del Bòsfor durant
l’últim cop d’estat fallit; també han atorgat el Premi Veu Lliure a la xinesa
Tienchi Martin-Liao,
Liao, periodista i editora de l’obra d
del
el difunt dissident Liu
Xiaobo.
El secretari del PEN Català i president executiu de PEN Internacional Carles
Torner celebra que la seva feina consisteixi en agrair i rebre agraïments i
aprofita per transmetre un missatge del Dalai Lama a la Carme Arenas: eel Dalai
Lama li dona les gràcies per haver cuidat dels escriptors tibetans a la diàspora.
Dit això, Carme Arenas puja a l’escenari per tancar l’acte. El parlament de la
Carme és serè i rotund. Es manifesta contra l’aplicació de la llei mordassa,
contra l’absència
absència de Puigdemont i també de Roger Torrent (que ha hagut de
córrer al Parlament per encarar la negativa previsible del govern espanyol pel
que fa la possible investidura de Jordi Sànchez), contra l’empresonament de
Junqueras, de Joaquim Forn, dels dos Jordis, contra els exilis forçats (que no
són res nou en la història de Catalunya ni tampoc en la història del PEN Català),
contra l’ingrés a presó dels rapers Valtonyc i Pablo Hasel per cantar contra la
monarquia. Per molts anys el PEN Català i els PEN d
dee la resta del món puguin
seguir portant la contrària.
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Núvol
15/03/2018

95 anys del PEN Català: “La Catalogne” al món
15.03.2018
Carles Torner.

El passat 9 de març es van celebrar els 95 anys del PEN
Català en un acte al CCCB.. El secretari del PEN Català i director
executiu del PEN internacional, Carles Torner,, va pronunciar el
següent discurs.

Situem-nos
nos per un moment a la ciutat Dubrovnik el maig de 1933. Al gener, a
Berlín i en altres ciutats alemanyes, els nazis han encès pires de llibres i molts
escriptors jueus o d’esquerres han marxat a l’exili per evitar el camp de
concentració. Entree ells el gran dramaturg i escriptor Ernt Töller,
Töller fugitiu a
Londres, que ha vingut a Dubrovnik per adreçar
adreçar-se
se als escriptors reunits a
27

l’onzè congrés internacional del PEN. La seva intervenció marcarà la
història de la nostra organització. Després de senti
sentir-lo,
lo, els delegats van aprovar
una moció que va fer que la delegació alemanya abandonés el congrés i, de fet,
fos expulsada del PEN Internacional –al
al mateix temps que s’instal·lava a
Oxford Street de Londres el Centre PEN d’escriptors alemanys a l’exili.
J.V. Foix havia viatjat amb al seva dona Victòria Gili a Dubrovnik i va votar
per l’expulsió dels nazis en nom dels escriptors catalans. Va ser una sessió del
congrés plena d’interrupcions i crits, els alemanys van demanar que es repetís la
votació i H.G. Wells,, que era el president internacional, demanà que es votés
nominalment: cada delegat anunciava en veu alta el seu vot. Quan va ser el torn
del PEN Català, J.V. Foix, que devia estar força nerviós, es va posar dret i va dir:
–La Catalogne et sa femme toujours d’accord.
Toujours d’accord en expulsar la delegació alemanya i amb ella els nazis. Foix
va rebre una ovació. El mateix Foix ho va explicar en una entrevista al diari La
Publicitat:: a partir d’aquell moment els delegats del congrés feien broma i
s’adreçaven
reçaven a la parella com “La Catalogne et sa femme.”
Més enllà de l’anècdota, el que ens interessa aquest vespre és que, en el moment
que el PEN Internacional es refundava com una organització antifeixista ja des
del 1933, i com una organització radical en la seva defensa de la llibertat
d’expressió, en aquell moment l’estimat Foix va dir “La Catalogne.”
Els escriptors del PEN Català hem dit “La Catalogne” al món durant molts anys,
aviat un segle. Ho van dir Pompeu Fabra i Millàs-Raurell al primer congrés
del
el PEN el 1923 i de llavors ençà ho hem dit a cada congrés. Ho van dir Carles
Riba, Josep Carner i Josep M. Batista i Roca durant els llarguíssims anys
d’exili. Fins que l’estimat Tísner va negociar a Londres el retorn del PEN Català
28

en la clandestinitat dels últims anys del franquisme, en un moment que
el president del PEN Internacional era Henrich Böll –un
un president que no es
cansava de dir que la literatura no necessita llibertat perquè lla
a literatura és
llibertat.
La literatura ÉS llibertat.
La presidenta de PEN Internacional, la mexicana Jennifer Clement,
Clement és ben
conscient d’aquesta història i li ha sabut molt greu no poder ser aquí aquest
vespre perquè participa a les Nacions Unides a una gran conferència sobre la
dona. M’ha demanat que digués “Mi profunda gratitud por la aportación del
PEN Catalán a la historia de PEN Internacional desde su fundación, y muy
especialmente por vuestra aportación en el presente –en
en la defensa de la
dignidad de todas las lenguas y literaturas, de los escritores exiliados y de la
consolidación de PEN como la voz de la literatura que clama en el desierto de
los nuevos autoritarismos de hoy.”
Personalment m’agrada molt, això de transmetre agraïments. La millor pa
part de
la feina que faig com a director del PEN Internacional és rebre i transmetre la
gratitud. Rebre i transmetre
transmetre-la.
la. Per exemple, l’abril de l’any passat sa santedat
el Dalai Lama em va agrair que el PEN Internacional aculli i promogui els
escriptors tibetans
etans en el seu llarg i duríssim l’exili
l’exili. Vull doncs transmetre
l’agraïment del Dalai Lama a Carme Arenas
Arenas, presidenta del PEN Català,
Català que ha
enfortit i expandit un centre que
que, en l’estela de la Declaració Universal de Drets
Lingüístics i la Declaració de Girona, al llarg dels darrers vint-i-cinc
cinc anys ha
acollit la diàspora dels escriptors tibetans a Barcelona, a Girona, a Palma, a
Gandia perquè ens compartissin amb nosaltres els seus treballs.
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Un altre exemple: l’any passat, a Nova York, Esther Allen i Salman
man
Rushdie,, fundadors del World Voices Festival, van agrair
agrair-me
me les campanyes
del PEN perquè els editors americans tradueixin més literatures estrangeres –
entre elles la literatura catalana. I just abans de Nadal el gran escriptor kenyà en
llengua kikuiu Ngugi Wa Thiong’o m’agraïa la nostra recerca i les nostres
campanyes per promoure la publicació i la traducció de les li
literatures
teratures en
llengües africanes.. Vull doncs transmetre l’agraïment de tots ells a Simona
Škrabec i Josep Maria Terricabras, que des de la presidència del Comitè
Internacional de Traduccions i Drets Lingüístics del PEN
PEN,, han dirigit amb molt
d’encert la recerca
cerca i la promoció de les traduccions tant als Estats Units com en
diversos països africans.
Al desembre, el president del Consell d’Europa, Thorbjørn Jagland,
Jagland en una
reunió a Estrasburg, m’agraïa el compromís actiu del PEN Internacional en
defensa de la llibertat d’expressió esclafada a Turquia i els deu casos que hem
presentat davant el Tribunal Europeu de Drets Humans. I ahir mateix, a
Noruega, Helge Lunde,, el director de la xarxa de més de seixanta ciutats refugi
per a escriptors exiliats, em demanà qu
quee agraís de manera molt especial el
treball de Raffaella Salierno des de la fundació de la xarxa ICORN. La
Raffaella que com a secretària general del PEN Català, amb les successives
juntes i comitès d’escriptors empresonats, han ofert la nostra hospitalita
hospitalitat a
escriptors exiliats i ha coordinat campanyes per escriptors perseguits a Turquia,
la Xina, Egipte o Camerun. Per cert, ahir vam rebre amb alegria la notícia que
havia estat alliberat a Guinea Equatorial en Ramon Esono Ebalé,
Ebalé en la
defensa del qual el PEN
EN Català ha treballat molt durant els últims mesos.
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A tots vull transmetre l’agraïment del PEN Internacional. Els discursos
que circulen als mitjans de comunicació i a les xarxes socials tendeixen a
subratllar l’encadenament de la violència, de l’enfronta
l’enfrontament,
ment, del xoc –i no
donen prou espai a una altra cadena, que també existeix, baula a baula: la
cadena de la gratitud.
La literatura és llibertat, deia Henrich Böll.
Amics, seuen aquí al davant Carme Arenas i Dolors Oller,, la presidenta
actual i la presidenta
ta anterior del PEN Català. Elles simbolitzen la continuïtat
del nostre centre i, també, la continuïtat de la presència de la literatura catalana
a nivell internacional – i doncs la continuïtat de la nostra llibertat en el món.
Avui que estem de celebració voldria dir-vos –molt
molt especialment en un moment
que els nostres màxims dirigents polítics i socials són a la presó o a l’exili
l’exili— que
hi ha una comunitat internacional indignada amb la injustícia que se’ns fa
actualment als catalans i solidària en el sofrim
sofriment,una
ent,una comunitat d’escriptors
d’arreu del món que no només ens reconeix com a catalans sinó que ens agraeix
que siguem el que som.
En nom de tots, dels cent
cent-cinquanta
cinquanta centres del PEN Internacional, gràcies,
PEN Català, per aquests noranta cinc
cinc-anys de fidelitat.
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El Temps
25/03/2018

El PEN Català, delegaci
delegació
ó del PEN Club International, va ser un dels
primers en crear-se.
-És
És el tercer centre més antic de tots i comprèn tots els territoris de llengua
catalana. El PEN no funciona per Estats, sinó per literatures. I cada literatura té
una llengua. El PEN Anglès va néixer la tardor del 1921. L’any 1922 naixia el
PEN Francès i el Català el 19 d’abril en un sopar a l’Hotel Ritz. Després van
començar a néixer PENs molt similars al nostre, com els nòrdics. El PEN
Català es va constituir un any i mig abans de la dict
dictadura
adura de Miguel Primo de
Rivera. Fer-ho
ho durant aquest període hauria estat molt més complicat.
-Com
Com encara el PEN el centenari?
-Aquest
Aquest any és una mica especial, perquè han coincidit tota una sèrie de coses.
Hi ha una curiositat, i és que la nostra documen
documentació
tació fundacional no la tenim
nosaltres, sinó que és propietat d’una fundació cultural nord
nord-americana
americana que la
va rebre perquè la van dur a Londres durant la Guerra Civil per salvar
salvar-la. En
acabar la guerra, evidentment, no la van poder tornar, i la van dipos
dipositar al PEN
internacional. Va ser quan la va comprar aquesta fundació americana, després
de la desfeta de la Segona Guerra Mundial. En un llibre que publicarem d’aquí
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a unes setmanes explicarem aquesta història i tota la dels 95 anys del
PEN Català. Atesa la situació del país, hem considerat important rescatar la
nostra història, la d’una fundació privada i internacional nascuda a Catalunya
que no només perviu, sinó que s’ha anat adequant a les necessitats de la
societat actual.
-Quines
Quines eren les necessitats que cobria el PEN quan es va fundar?
-Bàsicament,
Bàsicament, cobrir les dels escriptors víctimes de la Primera Guerra Mundial
que vagaven per Europa, molts d’ells apàtrides. Es va pensar que com a mínim
havien de tenir un lloc d’acollida. Calia treballar per la llib
llibertat
ertat d’expressió en el
món de l’escriptura, entesa l’escriptura en el sentit ampli, també periodistes,
molt més perseguits ara, per cert. I traductors, editors... Sempre hem treballat
també amb associacions de fora amb les quals compartim objectius.
-En termes
ermes de defensar la llibertat d’expressió des de l’àmbit de la
literatura, quin ha estat el major triomf del PEN?
-Hem
Hem tingut èxits i fracassos. Perquè, evidentment, un govern totalitari té molta
més força que una organització com la nostra. La nostra tas
tasca
ca és la de
defensar escriptors perseguits amb motiu de la seva activitat professional.
Llavors, sovint toca fer tasca diplomàtica amb governants d’un país concret. O,
tal com està passant ara amb els nostres líders civils Jordi Cuixart o Jordi
Sànchez, que
ue la població els escrivim cartes perquè sàpiguen que estem amb
ells. Això els dóna molta força. Des del PEN Català vam engegar ja el mes de
novembre la campanya #LletresxlaLlibertat
#LletresxlaLlibertat, en la qual difonem textos d’autors
perseguits o exiliats, per acompanyar
acompanyar-los en aquest moment tan tremendament
difícil. D’alguna manera, per dir
dir-ho
ho metafòricament, recollim les ampolles amb
missatges d’ajuda que els escriptors perseguits puguin llançar al mar. Fora de
Catalunya destaquen campanyes prou importants com la de Salman Rushdie
als anys 80, un cas de persecució molt evident per part de l’aiatol·là Homeini.
Com que era un escriptor molt conegut, això va crear una consciència molt
forta de la vulnerabilitat
abilitat de l’escriptor. També hi ha casos igualment mediàtics,
però amb resultat trist, com el de l’Anna Politkòvskaia, una escriptora activista
contra la situació que patia Txetxènia. La vam portar a Barcelona, convidada
per nosaltres en diverses ocasion
ocasions,
s, el 2004 al Fòrum de les Cultures. Dos anys
després va ser assassinada a l’ascensor de casa seva. Allò va ser un cas de
fracàs, perquè no la vam poder protegir suficientment. Les formes de repressió
van canviant, encara que en essència puguin ser les mat
mateixes.
eixes. Exercir la
violència damunt dels individus no deixant
deixant-los
los expressar si el missatge no
m0agrada. Les formes de repressió són cada vegada amés alambinades.
-Esperaven
Esperaven el 2018 trobar
trobar-se amb aquesta situació?
-No.
No. Tot i que nosaltres, l’any 2015, quan s’aprova la reforma del Codi Penal al
Congrés espanyol amb la nova versió de la llei Corcuera, que és la llei
Mordassa, començàrem a alertar del que això podia representar. Perquè és un
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sac que si abans tenia un forat petit ara el té ben gran i hi cap tot
tot.. I, de
fet, què ha fet això? Que el Valtònyc i aquesta gent sigui castigada amb penes
molt greus. Les coses mai no venen d’un dia cap a l’altre. Nosaltres, a més,
abans de l’1 d’octubre ja vam aprovar a nivell internacional dues Declaracions
contra el Govern
ern espanyol al congrés de Lviv ( Ucraïna). Les iniciatives van ser
promogudes una des del PEN Alemany i la vam aprovar tota l’assemblea.
L’altra des dels PEns de la península. Abans d’arribar aquí, el PEN ja havia
alertat de la dinàmica repressora que s’
s’imposava.
imposava. Ho vam detectar, com vam
detectar la situació de Turquia fins que va esclatar aquell cop d’Estat simulat.
Penso que, com a organització, podem alertar de certes coses. I després
dependrà de la força que els governs tinguin per aturar
aturar-les.
les. L’estratègia
L’estra
d’abans era tancar els escriptors a la presó. Ara no és així, sinó que hi ha unes
altres maneres. Per això, l’any 2007 vam constituir una xarxa de ciutats
acollidores per rebre escriptors perseguits o en risc. Hem tingut aquest
Programa Escriptor Acollit
llit aplicat a l’Ajuntament de Barcelona i en altres
municipis catalans. També ho hem intentat a l’Ajuntament de València. Poder
acollir escriptors per a nosaltres no és només solidaritat: és sobretot intercanvi.
Ens permet ser vistos des de l’altra òptica
òptica.. A més, quan una persona es veu
forçada a marxar a un altre país, aquest país ho ha de veure com una
oportunitat, com un enriquiment, no com una càrrega. Les societats que
avancen més són les que més immigració han rebut i l’han sabut assimilar.
-Potser, si el PEN s’haguera creat enguany, s’hauria fet un club més aviat
de rapers.
-Nosaltres
Nosaltres incloem tots els àmbits de la creació, que és un llenguatge únic. I
denunciem la repressió. Estem coordinats amb totes les organitzacions que
defensen objectius similars als nostres. Sabem el risc que comporta cedir en
matèries com la de la llib
llibertat
ertat d’expressió. Per això ho hem denunciat a
Ginebra, ja que el PEN és organisme consultiu a Nacions Unides. Nosaltres
pressionem els Estats perquè actuïn, però els Estats, entre ells, de moment, no
es mosseguen. Però això no vol dir que nosaltres no hag
hagem
em de fer la nostra
funció, perquè si no seria molt pitjor. Nosaltres hem de ser els qui anem
denunciant els fets antidemocràtics. És la feina que podem fer. Els Estats volen
semblar omnipotents, però en el fons són més vulnerables que no sembla. Si
féssim servir la força que tenim, ens passarien menys coses. El que ha passat
aquí ho ha demostrat. L’autoritat no es té si no te la reconeixen.
-A
A hores d’ara, els escriptors pateixen la repressió?
-Hi
Hi ha molts nivells. Podríem parlar dels periodistes censurats
censurats,, com tots els que
han marxat de mitjans per censura o per què els veten certs temes o els
escapcen els articles. És una realitat present, palpable. Els mitjans tenen
deutes i.volen subsistir de vegades acceptant les ingerències del poder. Però
s’han de posar
sar límits. Si deixem passar els dies sense aturar
aturar-ho,
ho, ja no hi serem
a temps. I als mitjans és clar que hi ha hagut depuració, però ha estat com un
degoteig, periodistes, dibuixants, no ha estat sobtat, potser amb la intenció
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d’evitar una reacció conjunta
conjunta. Es tracta de denunciar la censura,
d’intentar evitar l’autocensura dels periodistes. I hem de dir no. No hem de
caure en el llenguatge intencionat, manipulat, en jocs perversos. No hem de
caure en els relats fabricats que beneficien només una part, i que són
cerimònies de la confusió. Cal una gran reflexió sobre com es comporten els
mitjans, que tan importants són en la nostra societat.
-Vostès
Vostès formen part de SomEscola i d’altres entitats antirepressives.
Temen que la repressió s’accentue més a Catalunya?
-Tot
Tot pot passar. En qüestió de setmanes han caigut els paràmetres, i això fa
que tot sigui imprevisible. Hi ha una pèrdua de respecte institucional. Certes
institucions no defensen la ciutadania, sinó que segueixen ordres i sovint van a
la contra. Això la
a dreta ho orquestra prou bé i l’esquerra no ha estat hàbil per
desemmascarar-ho.
-Abans que vostè, han presidit el PEN Català personatges com J.V. Foix,
Pompeu Fabra, Maria Aurèlia Capmany, Josep Carner... Observa
paral·lelismes entre aquelles etapes i lla
a que vostè està vivint?
-Malauradament,
Malauradament, sí. Fabra, que va ser el primer president formal, es va trobar
amb la dictadura de Primo de Rivera. El PEN sempre ha format part de
l’estructura de complicitats culturals de Catalunya, i ha estat articulat dins del
territori i a fora. En l’exili franquista va manetnir la seva presencia internacional.
Joan Oliver el 1973, i Josep Palau i Fabre després, van reconstruir el PEN
durant els darrers anys de la dictadura i ja el van projectar cap al l’actualitat.
Maria Aurèlia
ia Capmany recull aquest treball i recalca la qüestió internacional,
que ha estat reforçada posteriorment. Aquests darrers anys hem ampliat molt
el nostre centre tant de socis com de programes moderns,i d’acord amb les
necessitats d’avui, també amb progr
programes
ames culturals europeus, com el
Xharazade o l’actual, Engage!
Engage!, del qual som líders, en el qual treballem per
facilitar els mitjans perquè la gent jove participi activament de la cultura. Aquest
és la nostra feina del dia a dia, i continuem defensant els drets de la llibertat
d’expressió, els drets lingüístics i el foment del diàleg intercultura
intercultural.l.
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Ràdio 4-Territori
Territori Clandestí
25/03/2018

Territori Clandestí-95
95 anys del PEN Català

36

